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Quando eu tocava guitarra base de um jeito bem rudimentar em uma banda 
chamada Rock Bottom Remainders, Warren Zevon costumava fazer shows 
com a gente. Warren gostava de camisetas cinzentas e filmes como O império 
das aranhas. Ele insistia que eu fosse o vocalista principal na música que era sua 
marca registrada, Werewolves of London, durante o bis que dávamos nas nossas 
apresentações. Respondi que eu não era digno. Ele garantiu que eu era. “Clave 
de sol”, falou, “e uive pra valer. E, o mais importante, toque como Keith”.

Jamais conseguirei tocar como Keith Richards, mas sempre me esforcei 
ao máximo e, com Warren ao lado, acompanhando cada nota que eu tocava e 
rindo como um louco, eu me divertia muito.

Warren, este uivo é para você, onde quer que esteja. Sinto a sua falta, cara.
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Estávamos no ponto sem retorno. As meias-medidas de nada 
adiantavam.

— O Grande Livro dos Alcoólatras Anônimos

Para continuar a viver, tínhamos de nos livrar da raiva. [Esse é] 
o privilégio duvidoso dos homens e mulheres normais.

— O Grande Livro dos Alcoólatras Anônimos
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QUESTÕES PRELIMINARES

MEDO quer dizer: foda-se tudo e corra.
— velho ditado do AA
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COFRE

1

No segundo dia de dezembro de um ano em que um plantador de amendoim 
de Geórgia mandava na Casa Branca, um dos grandes resorts do Colorado foi 
destruído pelo fogo. O Overlook foi declarado como perda total. Depois do 
inquérito, o chefe dos bombeiros de Jicarilla County declarou que a causa ha-
via sido um defeito na caldeira. O hotel estava fechado para o inverno quando 
o acidente aconteceu, havendo ali somente quatro pessoas. Três sobreviveram. 
O zelador do hotel durante aquele período fora de temporada, John Torrance, 
morreu numa tentativa fracassada (e heroica) de reduzir a pressão do vapor da 
caldeira, que havia subido desastrosamente por causa de um defeito na válvula 
de escape.

Dois dos sobreviventes foram a esposa e o filho ainda menino do zelador. 
O terceiro foi o chef do Overlook, Richard Hallorann, que havia deixado seu 
trabalho sazonal na Flórida para ir conferir como estavam os Torrance, por 
causa do que chamou de um “forte pressentimento” de que aquela família es-
tava com problemas. Os dois sobreviventes adultos ficaram bastante feridos 
pela explosão. Apenas a criança escapou ilesa.

Fisicamente, ao menos.

2

Wendy Torrance e o filho receberam uma indenização da empresa proprietária 
do Overlook. Não foi enorme, mas deu para sobreviverem aos três anos em que 
ela foi obrigada a ficar sem trabalhar devido às lesões na coluna. Seu advogado 
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disse que, se ela jogar duro e resistir, talvez recebesse bastante mais, porque a 
empresa estava doida para evitar que o caso parasse nos tribunais. Mas, assim 
como a empresa, ela também só queria esquecer aquele inverno desgraçado no 
Colorado. Ela acabaria se recuperando, declarou, e o fez, apesar de ter sido 
atormentada por dores nas costas pelo resto da vida. As fraturas nas vértebras e 
nas costelas se curaram, mas jamais deixaram de doer.

Winifred e Daniel Torrance moraram durante algum tempo no centro-
-sul e depois se mudaram para Tampa. Às vezes, Dick Hallorann (aquele dos 
fortes pressentimentos) ia, de Key West, visitá-los. Especialmente para visitar o 
jovem Danny. Eles tinham uma ligação.

No início de uma manhã em 1981, Wendy ligou para Dick perguntando 
se ele podia vir. Contou que Danny a acordara de noite dizendo que ela não 
entrasse no banheiro.

Depois disso, ele se recusara a falar qualquer outra coisa.

3

Ele acordou com vontade de mijar. Lá fora soprava um vento forte. Fazia calor 
— na Flórida quase sempre fazia — mas ele não gostava do barulho, e achava 
que jamais gostaria. Recordava-lhe o Overlook, onde a caldeira defeituosa ha-
via sido apenas a menor das ameaças.

Ele e a mãe moravam em um estreito apartamento de segundo andar. 
Danny saiu do pequeno quarto ao lado do quarto da mãe e atravessou a saleta. 
As rajadas do vento faziam a palmeira decrépita ao lado do prédio sacudir as 
folhas. Soava como ossos chacoalhando. Eles costumavam deixar a porta do 
banheiro aberta quando não havia ninguém no chuveiro ou na privada, porque 
o trinco estava quebrado. Naquela noite a porta estava fechada. Mas não por 
sua mãe estar usando o banheiro. Graças aos ferimentos faciais que sofrera no 
Overlook, ela agora roncava — um sopro delicado tipo ssbis-ssbis, que ele podia 
ouvir vindo do quarto dela.

Bem, ela a fechou sem querer, só isso.
Ele sabia que não, mesmo naquele momento (ele próprio era dotado de 

fortes pressentimentos e intuições), mas às vezes era preciso conferir. Às vezes 
era preciso ver. Isso era algo que ele aprendera no Overlook, em um quarto do 
segundo andar.

Estendendo o braço que pareceu comprido demais, alongável demais, 
desossado demais, ele virou a maçaneta e abriu a porta.
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A mulher do quarto 217 estava lá, como ele sabia que estaria. Sentada 
nua na privada, com as pernas esticadas e as coxas pálidas e arqueadas. Seus 
seios verdes pendiam como balões vazios. O tufo de cabelos no baixo ventre era 
grisalho. Os olhos também eram cinzentos, como espelhos de aço. Ela o viu e 
seus lábios se contraíram num sorriso.

Feche os olhos, lhe dissera Dick Hallorann certa vez. Se vir algo ruim, feche 
os olhos e diga a você mesmo que aquilo não está ali, e ao abri-los de novo, terá 
desaparecido.

Mas não havia funcionado no quarto 217, quando ele tinha cinco anos, 
e não funcionaria agora. Ele sabia. Podia sentir o cheiro dela. Cheiro de 
decomposição.

A mulher — ele sabia seu nome, senhora Massey — se levantou com 
dificuldade sobre os pés roxos, estendendo a mão para ele. A carne dos braços 
pendia frouxa, quase escorrendo. Ela sorria como se sorri ao ver um velho 
amigo. Ou, talvez, quando vê algo gostoso de comer.

Com uma expressão que podia parecer enganosamente tranquila, Danny 
fechou a porta com delicadeza e recuou. Ficou observando a maçaneta virar 
para a direita... esquerda... de novo para a direita... e então parou.

Ele agora tinha 8 anos, era capaz de pensar racionalmente, mesmo em 
meio ao seu terror. Em parte porque, em algum canto profundo de sua mente, 
estivera esperando por aquilo. Apesar de sempre ter imaginado que seria Hora-
ce Derwent quem apareceria. Ou talvez o atendente do bar, aquele que seu pai 
chamava de Lloyd. Mas deveria ter sabido que seria a senhora Massey, mesmo 
antes de ter acontecido. Porque dentre todos os mortos-vivos no Overlook, ela 
havia sido a pior.

A parte racional de sua mente lhe dizia que ela não passava de um frag-
mento de pesadelo que o seguira para fora do sono, e através da saleta até o 
banheiro. Essa parte insistia que, se ele tornasse a abrir a porta, não haveria 
nada lá. Com certeza não haveria, agora que estava acordado. Mas outra parte 
sua, a parte iluminada, sabia mais do que isso. O Overlook ainda não tinha 
acabado com ele. Pelo menos um de seus espíritos vingativos o seguira por todo 
o caminho até a Flórida. Uma vez ele encontrara aquela mulher esparramada 
em uma banheira. Ela tinha conseguido sair e tentara estrangulá-lo com seus 
dedos escorregadios (mas terrivelmente fortes). Se ele abrisse a porta do ba-
nheiro agora, ela iria terminar o serviço.

Ele arriscou encostar o ouvido na porta. De início não ouviu nada. Em 
seguida, um ruído fraco.

Unhas cadavéricas que arranhavam a madeira.
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Danny andou até a cozinha com as pernas dormentes, subiu em uma 
cadeira e mijou na pia. Em seguida acordou a mãe e lhe disse para não entrar 
no banheiro porque havia uma coisa ruim lá. Depois de ter feito isso, voltou 
para cama e se enfiou bem entre as cobertas. Queria permanecer ali para sem-
pre, só levantando para mijar na pia. Agora que já avisara à mãe, não tinha mais 
interesse em falar com ela.

Sua mãe sabia o que significava quando ele ficava mudo. Tinha aconteci-
do depois que Danny se aventurara no quarto 217 do Overlook.

— Você falaria com Dick?
Deitado na cama e olhando para ela, fez que sim com a cabeça. A mãe 

telefonou, apesar de ser quatro da madrugada.
Mais tarde, no dia seguinte, Dick chegou. Trouxe uma coisa consigo. Um 

presente.

4

Depois que Wendy ligou para Dick — ela fez questão de que Danny a ouvisse 
falando —, Danny voltou a dormir. Apesar de já ter 8 anos e estar no quarto 
ano do colégio, chupava o polegar. Vê-lo fazendo aquilo lhe doía. Ela foi até a 
porta do banheiro e ficou ali olhando. Estava com medo — Danny a fizera fi-
car com medo — mas precisava ir ao banheiro e não tinha nenhuma intenção 
de usar a pia como Danny usara. Pensar em como ficaria, precariamente equi-
librada na beira da bancada, com a bunda sobre a porcelana (mesmo que não 
tivesse ninguém lá para ver), fez ela franzir o nariz.

Segurava numa das mãos o martelo tirado de sua pequena caixa de ferra-
mentas. Ao girar a maçaneta e abrir a porta do banheiro, levantou-o. O banhei-
ro estava vazio, é claro, mas a tampa da privada estava abaixada. Ela nunca a 
deixava assim antes de ir dormir, porque sabia que, se Danny fosse ao banheiro 
no meio da noite, semiadormecido, ia se esquecer de levantar a tampa e acabar 
mijando em cima dela. Havia também um cheiro. Ruim. Como se houvesse 
um rato morto dentro da parede.

Deu um passo para dentro, depois outro. Percebeu um movimento e gi-
rou, com o martelo levantado, para acertar seja lá quem fosse

(o que fosse)
que estivesse se escondendo atrás da porta. Mas era apenas sua sombra. 

Com medo da própria sombra, zombavam às vezes as pessoas, mas quem teria 
direito a ter mais medo do que Wendy Torrance? Depois das coisas que vira e 
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pelas quais passara, ela sabia que as sombras podiam ser perigosas. Podiam ter 
dentes.

Não havia ninguém no banheiro, mas havia uma mancha pálida na tam-
pa da privada, e outra na cortina do chuveiro. Excremento, foi seu primeiro 
pensamento, mas merda não era roxo-amarelada. Olhou com mais cuidado e 
percebeu pedaços de tecido e pele em decomposição. Havia mais no tapete do 
banheiro, na forma de pegadas. Julgou que fossem pequenas demais — delica-
das demais — para ser de homem.

— Ah, meu Deus — sussurrou.
Acabou usando a pia, no fim das contas.

5

Wendy importunou o filho até que se levantasse, ao meio-dia. Conseguiu que 
tomasse um pouco de sopa e comesse metade de um sanduíche de manteiga de 
amendoim, mas depois ele voltou para a cama. Ainda não queria falar. Hallo-
rann chegou logo depois das cinco da tarde, ao volante de seu Cadillac verme-
lho, já velho (mas com manutenção perfeita e polido até ofuscar os olhos). 
Wendy estivera à janela, olhando e esperando, como um dia tinha olhado e 
esperado pelo marido, na esperança de que Jack voltasse para casa de bom hu-
mor. E sóbrio.

Correu escada abaixo e abriu a porta quando Dick estava prestes a tocar a 
campainha com a placa TORRANCE, 2A. Ele abriu os braços e ela se atirou 
neles, desejando se aninhar no seu abraço por pelo menos uma hora. Talvez duas.

Ele a soltou e segurou-a pelos ombros com os braços esticados. 
— Você parece bem, Wendy. Como está o rapazinho? Voltou a falar?
— Não, mas com você ele vai falar. Mesmo que no começo não fale em 

voz alta, você pode... — Em vez de terminar, ela fez um revólver com o dedo, 
e apontou para a testa dele.

— Não necessariamente — disse Dick. Seu sorriso revelou uma nova e 
brilhante dentadura. O Overlook havia praticamente destruído a velha na noi-
te em que a caldeira explodira. Jack Torrance brandira o taco que quebrara a 
dentadura de Dick e tornara Wendy incapaz de caminhar sem sentir dor na 
coluna, mas ambos chegaram à conclusão de que, na verdade, havia sido o 
Overlook. — O poder dele é muito grande, Wendy. Se ele quiser me bloquear, 
vai conseguir. Sei pela minha própria experiência. Além disso, é melhor que a 
gente fale com a boca. Melhor para ele. Agora conte tudo que aconteceu.
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Ela contou, e depois o levou ao banheiro. Tinha deixado as manchas para 
que ele visse, como um policial preservando a cena do crime para a perícia. E 
tinha havido um crime. Um crime contra o seu filho.

Dick ficou olhando por longo tempo, sem tocar, depois balançou a cabeça. 
— Vamos ver se Danny já está acordado e alerta.
Não estava, mas o coração de Wendy ficou aliviado pela expressão de fe-

licidade no rosto do filho quando ele viu quem estava sentado a seu lado na 
cama, sacudindo-o pelo ombro.

(ei, Danny, eu te trouxe um presente)
(não é meu aniversário)
Wendy ficou observando os dois, sabendo que conversavam, mas sem 

saber sobre quê.
Dick disse: 
— Levante, querido. Vamos dar uma volta na praia.
(Dick, ela voltou. A senhora Massey, do quarto 217, voltou)
Dick sacudiu de novo seu ombro. 
— Fale em voz alta, Dan. Você está assustando sua mãe.
Danny disse: 
— O que é meu presente?
Dick sorriu. 
— Assim está melhor. Gosto de ouvir você, e Wendy também.
— Sim. — Foi só o que ela ousou dizer. Do contrário, perceberiam sua 

voz trêmula e se preocupariam. Não queria isso.
— Enquanto estivermos fora, você talvez queira limpar o banheiro — 

disse Dick para ela. — Tem luvas de plástico?
Ela fez que sim com a cabeça.
— Ótimo. Use elas.

6

A praia ficava a quase três quilômetros de distância. O estacionamento estava 
rodeado de atrações espalhafatosas da orla — quiosques de bolinhos fritos, 
carrocinhas de cachorro quente, lojas de recordações —, mas era final de esta-
ção e ninguém vendia muito. Eles tinham a praia praticamente inteira só para 
eles. Durante o percurso desde o apartamento, Danny segurou seu presente 
— um embrulho retangular, bastante pesado, embrulhado em papel prateado 
— no colo.
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— Pode abrir depois que conversarmos um pouco — disse Dick.
Caminharam perto d’água, na faixa em que a areia era dura e luzidia. 

Danny andava devagar porque Dick já estava bem velho. Um dia morreria. 
Talvez até em breve.

— Ainda aguento alguns anos — disse Dick. — Não se preocupe com 
isso. Agora conte sobre ontem à noite. Conte tudo.

Não levou muito tempo. A parte difícil era encontrar palavras para expli-
car o terror que ele agora sentia, e como esse terror se mesclava à certeza sufo-
cante: agora que ela o encontrara, nunca mais o deixaria. Mas como se tratava 
de Dick, não foi preciso palavras, apesar de ter encontrado algumas.

— Ela vai voltar. Eu sei que vai. Vai voltar e voltar até conseguir me 
pegar.

— Lembra de quando nos conhecemos?
Apesar de surpreso com a mudança de assunto, Danny fez que sim com 

a cabeça. Havia sido Hallorann quem levara ele e os pais na visita guiada do 
primeiro dia no Overlook. Parecia fazer muito tempo.

— E você se lembra da primeira vez em que falei dentro da sua cabeça?
— Com certeza.
— O que eu disse?
— Perguntou se eu queria ir para a Flórida com você.
— Certo. E como se sentiu quando percebeu que não estava mais sozi-

nho? Que não era o único?
— Foi legal — disse Danny. — Muito legal.
— Sim — disse Hallorann. — Claro que foi.
Caminharam em silêncio durante algum tempo. Passarinhos — piu-pius, 

como a mãe de Danny os chamava — entravam e saíam correndo das ondas.
— Nunca estranhou que eu sempre aparecia quando você precisava de 

mim? — Dick baixou os olhos para Danny e sorriu. — Não, não estranhou. 
Por que estranharia? Você não passava de uma criança, mas agora está mais 
velho. Muito mais velho, em certo sentido. Escuta, Danny. O mundo tem uma 
maneira de manter o equilíbrio das coisas. Acredito nisso. Existe um ditado: 
quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu fui seu mestre.

— Foi muito mais do que isso — disse Danny, pegando a mão de Dick. 
— Foi meu amigo. Você nos salvou.

Dick ignorou essa parte, ou pareceu ignorar. 
— Minha avó também era iluminada. Lembra que te contei?
— Sim. Você disse que vocês conversavam um tempão sem nem ter que 

abrir a boca.
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— É verdade. Ela me ensinou. E foi a bisavó dela quem a ensinou, lá no 
tempo da escravidão. Um dia, Danny, será sua vez de ser o mestre. O discípulo 
virá.

— Se a senhora Massey não me pegar antes — disse Danny 
melancolicamente.

Chegaram a um banco. Dick sentou. 
— Não quero andar mais, se não depois não consigo andar de volta. 

Sente aqui do meu lado. Quero te contar uma história.
— Não quero ouvir histórias — disse Danny. — Ela vai voltar, não en-

tende? Vai voltar e voltar e voltar.
— Feche a boca e abra os ouvidos. Aprenda algumas coisas. — Então 

Dick sorriu, mostrando a nova dentadura reluzente. — Acho que você vai en-
tender. Você está longe de ser burro, querido.

7

A mãe da mãe de Dick — a iluminada — morava em Clearwater. Era a Vovó 
Branca. Não porque fosse caucasiana, claro, mas porque era boa. O pai de seu pai 
morava em Dunbrie, no Mississippi, uma comunidade rural não muito distante 
de Oxford. Sua mulher tinha morrido muito antes de Dick nascer. Para um su-
jeito de cor, naquela época e lugar, ele era rico. Possuía uma funerária. Dick e 
seus pais o visitavam quatro vezes por ano, e o jovem Dick Hallorann detestava 
aquelas visitas. Tinha pavor de Andy Hallorann e o chamava — apenas em sua 
cabeça, falar isso em voz alta lhe valeria uma surra — de Vovô Preto.

— Você já ouviu falar em pedófilos? — Dick perguntou. — Sujeitos que 
gostam de fazer sexo com crianças?

— Mais ou menos — disse Danny com cautela. Ele sabia que não devia 
falar com estranhos, e jamais entrar no carro de um deles. Porque podiam fazer 
coisas com ele.

— Bem, o velho Andy era mais do que pedófilo. Era um sádico desgra-
çado, também.

— O que é isso?
— Alguém que gosta de causar dor.
Danny fez um gesto de cabeça, demonstrando uma compreensão 

instantânea. 
— Como Frankie Listrone, do colégio. Ele bate e machuca as outras crian-

ças. Se não consegue fazer você chorar, ele para. Se consegue, não para nunca.
— Isso é ruim, mas meu avô era pior.
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Dick caiu em algo que a um passante pareceria silêncio, mas a história se 
desdobrava numa série de imagens e frases para interligá-las. Danny viu o Vovô 
Preto, um sujeito alto num terno tão preto quanto ele, usando um chapéu

(fedora)
diferente na cabeça. Percebeu que havia sempre gotículas de cuspe nos 

cantos de sua boca, e que seus olhos eram avermelhados, como se ele estivesse 
cansado ou tivesse acabado de chorar. Viu como ele pegava Dick — mais novo 
do que Danny agora, provavelmente da mesma idade que ele tinha naquele 
inverno no Overlook — no colo. Se não estivessem sozinhos, era provável que 
só fizesse cócegas. Mas se estivessem, colocava a mão entre as pernas de Dick e 
apertava seu saco até que ele achasse que ia desmaiar de dor.

— Gostou? — dizia o vovô Andy, bufando na sua orelha. Cheirava a ci-
garro e uísque escocês White Horse. — Claro que sim, todo garoto gosta. Mas 
mesmo que não goste, nem um pio. Se falar, eu te machuco. Te queimo.

— Caramba — disse Danny. — Isso é nojento.
— Havia outras coisas também — Nick disse —, mas só vou te contar 

uma. Vovô tinha uma empregada para ajudar em casa, depois que sua mulher 
morreu. Fazia a limpeza e cozinhava. Na hora do jantar, ela botava tudo na 
mesa de uma vez, desde a salada até a sobremesa, porque era assim que o velho 
Vovô Preto gostava. A sobremesa era sempre bolo ou pudim. Sempre ficava em 
um prato ou um potinho ao lado do prato grande da gente, para você ficar 
olhando e desejando o doce enquanto comia aquela lavagem. A regra do vovô 
era que você podia olhar a sobremesa, mas comer só depois de ter acabado com 
cada pedacinho de carne frita, verduras cozidas e purê de batata. Tinha até que 
enxugar totalmente o molho embolotado e meio sem gosto. Se eu não comesse 
tudo, Vovô Preto me entregava um pedaço de pão e dizia: “limpa com isso 
aqui, sabiá, deixe esse prato brilhando como se tivesse sido lambido por um 
cachorro”. Era assim que ele me chamava, sabiá.

“Às vezes eu não conseguia terminar de jeito nenhum, e aí não ganhava 
bolo nem pudim. Ele mesmo pegava e comia. E às vezes, até quando eu conse-
guia terminar o jantar, descobria que ele tinha apagado uma guimba de cigarro 
no meu pedaço de bolo ou pudim de baunilha. Podia fazer isso porque sempre 
sentava do meu lado. Fazia como se fosse uma grande brincadeira. “Opa, errei 
o cinzeiro”, ele dizia. Minha mãe e meu pai nunca impediram, embora deves-
sem saber que, mesmo sendo uma brincadeira, não era direito fazer aquilo com 
uma criança. Eles também fingiam que era uma piada.”

— Isso é horrível — disse Danny. — Seus pais deviam ter te defendido. 
Minha mãe faz isso. Meu pai teria feito também.
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